
 
 
 

 
 

 

กฎกระทรวง  
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
............................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 "สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐแต่ละแห่งในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 "ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน" หมายความว่า หน่วยงานการศึกษาของรัฐ แต่ละแห่งใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ข้อ ๒ การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น และพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยน 

(๓) มีกลไกในการประสานงานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๔) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

(๕) ค านึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิผลของคุณภาพการศึกษา ระดับ และขนาด
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน จ านวนนักเรียน ผู้รับบริการ และความเหมาะสม
ด้านอื่น 
           ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นกลุ่ม 
และกลุ่มอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน
ได ้การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทางตามข้อ ๒ 
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๑๐๙ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อ ๔ การแบ่งส่วนราชการตามข้อ ๓ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้นสังกัด ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

อดิศัย  โพธารามิก 
 

(นายอดิศัย โพธารามิก) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับประชาชนคนไทยทุกคนและครอบคลุมการศึกษาภาค
บังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ทุกด้านสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน        
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

   ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
   ๔. จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม                
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ            
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   ๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามระเบียบ             
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
    ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผล การประเมินผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน            
ในชุมชนและท้องถิ่น 
   ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๑ /๕๗ 
 

ถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 

ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ
ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
๑๘๓ แห่ง และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน ๔๒ แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ ๑๘ สิ่งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้ปรับปรุงการแบ่งเขต
พ้ืนที่การศึกษาใหม่แล้ว นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔๐ - ๔๕ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ - ๓๙ เล่มที่ ๑๐๙ ง วนัที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๓ มาพร้อมนี้ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 



๑๑๒ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน้า ๓๔ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๑๐๙  ง         ราชกิจจานุเบกษา       ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๓ 

 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 

 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิก 
  (๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     (๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ  ๒  ในประกาศนี้ 
  “ส านักงานเขต” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในแต่ละเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ  ๓  ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
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  (๑)  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
  (๒)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (๓)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (๔)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๕)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (๖)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๗)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๘)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๙)  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (๑๐)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
  (๑๑)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน 
  (๑๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๔  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขต ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กลุ่มอ านวยการ 
  (๒)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (๓)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  (๔)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (๕)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (๖)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
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  ข้อ ๕  ให้ส่วนราชการส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
   (ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
   (ค)  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงาเขต 
   (จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการใน
สังกัด 
   (ฉ)  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   (ช)  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   (ซ)  ประสานงานที่เก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 
   (ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขต ที่มิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ)  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
   (ฎ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   (ข)  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (ค)  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ง)  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
   (จ)  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
   (ฉ)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ช)  จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผล
งานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
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    (ซ)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
   (ข)  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   (ค)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ 
   (ง)  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
   (จ)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   (ฉ)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (ข)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
   (ค)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   (ง)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
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    (จ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
   (ฉ)  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (ช)  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   (ซ)  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (ฌ)  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๕)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
   (ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา 
   (ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   (จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 
 



๑๑๗ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน้า ๓๙ 

เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๑๐๙  ง  ราชกิจจานุเบกษา ๑๔  กันยายน ๒๕๕๓ 
 

   (ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

  (๖)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
   (ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
   (ง)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ)  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
   (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ประกาศ   ณ  วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 
 

 
 
 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เพ่ืออนุวัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพ่ิมเติม ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้ 
 “(๗)  หน่วยตรวจสอบภายใน” 

ข้อ ๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗) ของข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้  “(๗)  หน่วยตรวจสอบภายใน” ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการและมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ 
ดูแลทรัพย์สิน 

(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
   (ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
   (ง)  ด าเนินงานอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 (จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน้า ๒๙ 

เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่  ๒๔  ก       ราชกิจจานุเบกษา     ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

กฎกระทรวง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ                
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ด้านวิชาการ 
   (ก)  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
   (ข)  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   (ค)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   (ง)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (จ)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   (ฉ)  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   (ช)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   (ซ)  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน้า ๓๐ 

เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่  ๒๔  ก       ราชกิจจานุเบกษา     ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
 

   (ฌ)  การนิเทศการศึกษา 
   (ญ)  การแนะแนว 
   (ฎ)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   (ฏ)  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   (ฐ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
   (ฑ)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน         
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
   (ฒ)  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   (ณ)  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
   (ด)  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 (๒)  ด้านงบประมาณ 
   (ก)  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
   (ข)  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตรง 
   (ค)  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   (จ)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
   (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   (ซ)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   (ฌ)  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
   (ญ)  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (ฎ)  การวางแผนพัสดุ 
   (ฏ)  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่
ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
 

 



๑๒๒ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หน้า ๓๑ 

เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่  ๒๔  ก       ราชกิจจานุเบกษา     ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
 

   (ฐ)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
   (ฑ)  การจัดหาพัสดุ 
   (ฒ)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
   (ณ)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
   (ด)  การเบิกเงินจากคลัง 
   (ต)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
   (ถ)  การน าเงินส่งคลัง 
   (ท)  การจัดท าบัญชีการเงิน 
   (ธ)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   (น)  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 (๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 
   (ก)  การวางแผนอัตราก าลัง 
   (ข)  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ค)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   (ง)  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (จ)  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   (ฉ)  การลาทุกประเภท 
   (ช)  การประเมินผลการปฏิบัติ 
   (ซ)  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   (ฌ)  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   (ญ)  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   (ฎ)  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   (ฏ)  การออกจากราชการ 
   (ฐ)  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
   (ฑ)  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   (ฒ)  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   (ณ)  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (ด)  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (ต)  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (ถ)  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
   (ท)  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 (๔) ด้านการบริหารทั่วไป 
   (ก)  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   (ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   (ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   (ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
   (จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   (ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   (ช)  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   (ซ)  การด าเนินงานธุรการ 
   (ฌ)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   (ญ)  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
   (ฎ)  การรับนักเรียน 
   (ฏ)  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   (ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   (ฑ)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (ฒ)  การทัศนศึกษา 
   (ณ)  งานกิจการนักเรียน 
   (ด)  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   (ต)  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   (ถ)  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

(ท)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   (ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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  ข้อ ๒ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ ๑ ให้ค านึงถึงหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดตาม
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒)  ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่จะกระจายอ านาจ 

(๓)  ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
(๔)  ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(๕)  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
(๖)  มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้

มากที่สุด เพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 
(๗)  เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
(๘)  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

  ข้อ ๓ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีก าหนดในข้อ ๑ เรื่องใด
จะก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเป็นผู้รับ
มอบการกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอาจก าหนดให้ใน
ระยะแรกมีการกระจายอ านาจเฉพาะบางเรื่อง หรือก าหนดการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรอืสถานศึกษาแตกต่างกันตามลักษณะหรือความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
อาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการด าเนินการตามที่ได้รับมอบการกระจายอ านาจได้ แต่จะต้อง
ปรับปรุงการกระจายอ านาจนั้นให้เพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในข้อ 
๒ ส าหรับการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษา อาจก าหนดให้การด าเนินการในเรื่องใดต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยก็ได้ 
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 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี อาจประกาศก าหนดขอบเขตวิธีการ
ปฏิบัติงานตามที่มีการกระจายอ านาจ เพื่อให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบการกระจายอ านาจปฏิบัติได้ 
 ข้อ ๔  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่
กรณี มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และก ากับดูแลการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการกระจายอ านาจ
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   (๒)  จัดให้มีระบบการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
กระจายอ านาจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   (๓)  ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะน าการใช้อ านาจ ตลอดจนมีอ านาจยับยั้งและแก้ไขการ
ใช้อ านาจของคณะกรรมการการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
   (๔)  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอ านาจการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 
   (๕)  รายงานผลการด าเนินการกระจายอ านาจและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบการกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ข้อ ๕ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้รวมกลุ่ม
สถานศึกษา หลายแห่งทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการ หรือช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ได้รับการกระจายอ านาจ โดยค านึงถึงความ
พร้อมของแต่ละสถานศึกษาด้วย  
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 ข้อ ๖  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมำยเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตร ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ 
และส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยังคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                   
และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------------- 
 เพ่ือให้การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการในบางเรื่องต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและสามารถ
รับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงออกประกาศการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ       
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 
 “ระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา” หมายความว่า การรวมกลุ่มสถานศึกษา
ประเภทที่หนึ่งภายในหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะ
เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง และการรวมกลุ่มส าหรับสถานศึกษาประเภทที่สอง ซึ่งรวมกลุ่ม
ภายในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพ่ือร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษาประเภท 
ที่สองโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ตามสภาพความพร้อมที่
แตกต่างกัน 
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 “เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง” หมายความว่า สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ภายใน
หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รวมกัน เพ่ือให้มีการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับ การบริหารและการจัดการศึกษาในเรื่องที่ได้รับการกระจายอ านาจ 
 “เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สอง” หมายความว่า สถานศึกษาประเภทที่สองที่อยู่ภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุน
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันได้เสมือนกับสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง และให้รวมถึง
สถานศึกษาประเภทที่สองซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าสถานศึกษานั้นสามารถบริหารและจัด
การศึกษาได้ด้วยตนเอง ก็อาจไม่ต้องรวมเป็นเครือข่ายก็ได้ 
 ข้อ ๒ ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะได้รับการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาแบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 
  (๑)  สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีลักษณะดังนี้ 
    (ก)  มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป หรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษ 
และ 
    (ข)  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
    (ค)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    (ง)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    (จ)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
    (ฉ)  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
    (ช)  การนิเทศการศึกษา 
    (ซ)  การแนะแนว 
    (ฌ)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
    (ญ)  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
    (ฎ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
    (ฏ)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    (ฐ)  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
    (ฑ)  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    (๒) ด้านงบประมาณ 
    (ก)  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (ข)  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
    (ค)  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    (จ)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
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    (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
    (ซ)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    (ฌ)  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
    (ญ)  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    (ฎ)  การวางแผนพัสดุ 
    (ฏ)  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (ฐ)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
    (ฑ)  การจัดหาพัสดุ 
    (ฒ)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
    (ณ)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
    (ด)  การเบิกเงินจากคลัง 
    (ต)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
    (ถ)  การน าเงินส่งคลัง 
    (ท)  การจัดท าบัญชีการเงิน 
    (ธ)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    (น)  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
   (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก)  การวางแผนอัตราก าลัง 
(ข)   การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (ค)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง)   การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)   การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(ฉ)   การลาทุกประเภทที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(ช)   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ซ)   การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฌ)   การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(ญ)   การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฎ)   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฏ)   การออกจากราชการ 
(ฐ)   การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
(ฑ)   การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ)   การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ)  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ด)   การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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(ต)   การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ถ)   การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(ท)   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  (๔)  ด้านการบริหารทั่วไป 

(ก)   การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(ข)   การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
(ค)   การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(ง)   การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(จ)   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(ฉ)   การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ช)   งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ซ)   การด าเนินงานธุรการ 
(ฌ)   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(ญ)   การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
(ฎ)   การก าหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
(ฏ)   การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(ฐ)   การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(ฑ)   การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฒ)   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
(ณ)  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(ด)   การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ต)   งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(ถ)   การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ท)   การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(ธ)   การก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 
 อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ ๓ (๑) ด้านวิชาการ (ก) (ข) (ฎ) ข้อ ๓ (๒) 
ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ข้อ ๓ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และ ข้อ ๓ (๔) ด้านการ
บริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 
 ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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    (๑) ด้านวิชาการ 
(ก)  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 

ท้องถิ่น 
(ข)   การวางแผนงานด้านวิชาการ 
(ค)   การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(ง)   การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(จ)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(ฉ)   การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(ช)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ)   การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(ฌ)   การนิเทศการศึกษา 
(ญ)   การแนะแนว 
(ฎ)   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(ฏ)   การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ)   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
(ฑ)   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
(ฒ)   การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
(ณ)  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
(ด)   การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   (๒) ด้านงบประมาณ 
(ก)   การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะ

กรรมกาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ข)   การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
(ค)   การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ง)   การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(จ)   การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ฉ)   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(ช)   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ)   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
(ฌ)   การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
(ญ)   การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฎ)   การวางแผนพัสดุ 
(ฏ)   การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง

ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฐ)   การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
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(ฑ)   การจัดหาพัสดุ 
(ฒ)   การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
(ณ)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(ด)   การเบิกเงินจากคลัง 
(ต)   การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(ถ)   การน าเงินส่งคลัง 
(ท)   การจัดท าบัญชีการเงิน 
(ธ)   การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(น)   การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล 
(ก)   การวางแผนอัตราก าลัง 
(ข)   การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง)  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(ฉ)  การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
(ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ซ)  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฌ)  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(ญ)  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฎ)  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฏ)  การออกจากราชการ 
(ฐ)  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
(ฑ)  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ)  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ด)  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต)  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ถ)  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ท)  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๔) ด้านการบริหารทั่วไป 

(ก)  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
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(ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ช)  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ซ)  การด าเนินงานธุรการ 
(ฌ)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(ญ)  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
(ฎ)  การรับนักเรียน 
(ฏ)  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
(ฑ)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฒ)  งานทัศนศึกษา 
(ณ) งานกิจการนักเรียน 
(ด)  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(ต)  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ถ)  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
(ท)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(น)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๔ (๑) ด้านวิชาการ (ข) (ง) 
(ฎ) ข้อ ๔ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ข้อ ๔ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และข้อ ๔ 
(๔) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้วยในกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งน าเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิมหรือปรับใช้ในหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และรายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบก่อนน าไปใช้ ส่วนกรณีท่ีน าหลักสูตร
พิเศษอ่ืนใดมาทดแทนหลักสูตรสถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเภทที่สองมีอ านาจบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (๑) ด้านวิชาการ 

(ก)  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

(ข)  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
(ค)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(ง)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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(จ)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(ฉ)  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(ช)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ)  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(ฌ)  การนิเทศการศึกษา 
(ญ)  การแนะแนว 
(ฎ)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(ฏ)  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
(ฑ)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
(ฒ)  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
(ด)  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 (๒) ด้านงบประมาณ 
(ก)  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ข)  การจัดแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
(ค)  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(จ)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
(ฌ)  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
(ญ)  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฎ)  การวางแผนพัสดุ 
(ฏ)  การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่

ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฐ)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
(ฑ)  การจัดหาพัสดุ 
(ฒ)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(ด)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(ต)  การจัดท าบัญชีการเงิน 
(ถ)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 
 
 



๑๓๖ 
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(ท)  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
   ในกรณีจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการตาม (ก) และ (ข) หากสถานศึกษาประเภทที่สองร้อง
ขอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการแทนได้ 
   (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก)  การวางแผนอัตราก าลัง 
(ข)  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง)  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(ฉ)  การลาของบุคคลสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
(ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ซ)  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฌ)  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(ญ)  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฎ)  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฏ)  การออกจากราชการ 
(ฐ)  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
(ฑ)  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ)  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ด)  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต)  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ถ)  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ท)  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (๔) ด้านการบริหารทั่วไป 

(ก)  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
(ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(ง)  การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ช)  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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(ซ)  การด าเนินงานธุรการ 
(ฌ)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(ญ)  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
(ฎ)  การรับนักเรียน 
(ฏ)  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(ฑ)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฒ)  การทัศนศึกษา 
(ณ) งานกิจการนักเรียน 
(ด)  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(ต)  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ถ)  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(ท)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(น)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน                                      

    อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) ด้านวิชาการ (ข) 
(ง) (ฎ) ข้อ ๕ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ข้อ ๕ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และข้อ 
๔ (๔) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานด้วย  
  ข้อ ๖ การบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ยกเว้นเรื่องการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น หากมีกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ก าหนด หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ก าหนดไว้เป็นอย่างใดให้เป็นไปตามนั้น 
  ข้อ ๗ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่าย ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการหรือช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องที่ได้รับการกระจาย
อ านาจ โดยค านึงถึงความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 
  ข้อ ๘ ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าสถานศึกษาที่หนึ่งแห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่
สามารถบริหารและจัดการศึกษาท่ีจะรับรองการกระจายอ านาจ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการประเมินและเร่งด าเนินการให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือก่อน หากยังไม่ผ่านการ
ประเมินอีกและจะส่งผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถาบันนั้น ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการประกาศถอดถอนรายชื่อ
จากการเป็นสถานศึกษาประเภท ที่หนึ่ง 
  ข้อ ๙ สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งอาจรวมกันเป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งทั้งใน
และ ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวมกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันก่อนและอาจรวมสถานศึกษา 
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เอกชน หรือสถานศึกษาสังกัดอ่ืนเข้าเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยก็ได้ 
  ข้อ ๑๐ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจจัดกลุ่มสถานศึกษาประเภทที่สองเป็นเครือข่าย
สถานศึกษาประเภทที่สองเพ่ือช่วยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง โดยท าเป็นประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช่วยเหลือ ก ากับ และดูแลการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สอง เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
รองรับ การกระจายอ านาจ 
  ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนเิทศการด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้อ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและประกาศฉบับนี้ 
  ข้อ ๑๒ ในวาระเริ่มแรกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ตามข้อ ๒(๑) ก่อน 
  ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทสรุป บทบำท อ ำนำจหน้ำที่และกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ 

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ต้องจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการตาม
มาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕  ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือสอดรับกับรัฐธรรมนูญ โดยให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ดังนั้นการแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาควรให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการได้ ซึ่งการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางนั้นมีหลักการ ๔ ประการ กล่าวคือ ด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป และสถานศึกษาก็สามารถด าเนินการได้โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 “มาตรา ๓๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

(๑)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒)   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
  การแบ่งสว่นราชการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ 
กล่าวไว้ว่า “สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้ เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่น ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ 

(๓)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท า        
นิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือ        
ส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือ      
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 



๑๔๐ 
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   (๕) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
   (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือ            
รองหัวหน้าส่วนราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน บางประการตามที่
ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



๑๔๑ 
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ระเบียบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ขอบข่ำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
..................................................... 

  ตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วน
ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติไว้ให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังนี้ ก ากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ตามมาตรา ๓๙(๔) ได้บัญญัติไว้ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่รับทราบรายงานประจ าปี
เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
จึงออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอบข่ายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่ายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  
  
 
 
 



๑๔๒ 
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  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 ข้อ ๔ ส่วนราชการภายในสถานศึกษา ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นด้าน และ
หรือการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับด้าน ดังนี้ 
  ๑.  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  ๒.  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  ๓.  ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ๔.  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ข้อ ๕ ขอบข่ายรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นด้าน และหรือ
ขอบข่ายรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับ
ด้านตามข้อ ๔ ให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นขอบข่ายรายละเอียดของงาน ดังนี้ 
   ๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 
      ๑.๑ งานส านักงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
    ๑.๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑.๓ งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
    ๑.๔ งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
    ๑.๕ งานจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๖ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    ๑.๗ งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
    ๑.๘ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
    ๑.๙ งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
    ๑.๑๐ งานนิเทศการศึกษา 
    ๑.๑๑ งานแนะแนว 
    ๑.๑๒ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
    ๑.๑๓ งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
    ๑.๑๔ งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 
    ๑.๑๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
    ๑.๑๖ งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
    ๑.๑๗ งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในโรงเรียน 
    ๑.๑๘ งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  



๑๔๓ 
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    ๑.๑๙ งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๒๐ งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 
    ๒.๑ งานส านักงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 
    ๒.๒ งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ สพฐ. 
    ๒.๓ งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
โดยตรง 
    ๒.๔ งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้จัดสรร 
    ๒.๕ งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ๒.๖ งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ๒.๗ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
    ๒.๘ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
    ๒.๙ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    ๒.๑๐ งานการปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
    ๒.๑๑ งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    ๒.๑๒ งานการเบิกเงินจากคลัง 
    ๒.๑๓ งานการรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
    ๒.๑๔ งานน าเงินส่งคลัง 
    ๒.๑๕ งานจัดท าบัญชีการเงิน 
    ๒.๑๖ งานการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    ๒.๑๗ งานจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
    ๒.๑๘ งานวางแผนพัสดุ 
    ๒.๑๙ งานก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอ สพฐ. 
    ๒.๒๐ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดท าและจัดหาพัสดุ 
    ๒.๒๑ งานจัดหาพัสดุ 
    ๒.๒๒ งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
    ๒.๒๓ งานจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 
    ๒.๒๔ งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 
    ๓.๑ งานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    ๓.๒ งานวางแผนอัตราก าลัง 
    ๓.๓ งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๔ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    ๓.๕ งานเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
    ๓.๖ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน  
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    ๓.๗ งานการลาทุกประเภท 
    ๓.๘ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ๓.๙ งานด าเนินการและรายงานการด าเนินงานทางวินัยและการลงโทษ 
    ๓.๑๐ งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
    ๓.๑๑ งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
    ๓.๑๒ งานการออกจากราชการ 
    ๓.๑๓ งานจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
    ๓.๑๔ งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ๓.๑๕ งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๑๖ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    ๓.๑๗ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๓.๑๘ งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    ๓.๑๙ งานริเริ่ม ส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา 
    ๓.๒๐ งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๒๑ งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.  ด้านการบริหารงานทั่วไป มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 
    ๔.๑ งานส านักงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
    ๔.๒ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๔.๓ งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
    ๔.๔ งานวางแผนบริหารการศึกษา 
    ๔.๕ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
    ๔.๖ งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    ๔.๗ งานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    ๔.๘ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    ๔.๙ งานด าเนินงานธุรการ 
    ๔.๑๐ งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    ๔.๑๑ งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
    ๔.๑๒ งานการรับนักเรียน 
    ๔.๑๓ งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
    ๔.๑๔ งานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
    ๔.๑๕ งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    ๔.๑๖ งานทัศนศึกษา 
    ๔.๑๗ งานกิจการนักเรียน 
    ๔.๑๘ งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนในการลงโทษนักเรียน 
    ๔.๑๙ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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    ๔.๒๐ งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
    ๔.๒๑ งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
    ๔.๒๒ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
    ๔.๒๓ งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒๔ งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
    ๔.๒๕ งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ ๖ ขอบข่ายรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นด้าน และหรือ
ขอบข่ายรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับ
ด้าน และแต่ละด้านหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับด้าน ให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาเป็นงานตามข้อ ๔ และตามข้อ ๕  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียน
มัธยมศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
  ข้อ ๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานหรือจัดท าภารกิจและ
หรือจัดท าคู่มือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  
  ข้อ ๘ สถานศึกษาจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือจัดท าภารกิจและหรือ
จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้  
  ข้อ ๙ สถานศึกษาใดจะแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดขอบข่ายและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนที่ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้
ด าเนินการขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๑๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่งและทุกปีการศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
  ข้อ ๑๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                              
(นายชูเดช อ าพันทอง) 

ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 


